Věstník Obce

Zahořany
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě

3/2016

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi jménem svým a
jménem Zastupitelstva obce podělil o výsledky naší
společné práce v roce 2016 a na základě schváleného
rozpočtu obce na rok 2017 o plánované akce
v nadcházejícím roce jak na úseku investic, oprav, tak i na
úseku celospolečenského života v našich obcích.

Obec Zahořany
Obec Zahořany
Zahořany 7
34401 Domažlice 1
pevná linka: +420 379 768 520
mobilní tel.: +420 724 182 573

Ve Věstníku č. 2/2016 jsem vás informoval o zásadních
úkolech investic a oprav realizovaných v roce 2016 a o
web: http://www.obeczahorany.cz
e-mail: ouzahorany@email.cz
připravovaných akcích na rok 2017. Schválením rozpočtu
obce na rok 2017 máme za cíl dokončit investiční akci II.
Úřední hodiny:
etapa průtahu obce Zahořany včetně vybudování chodníků
Pondělí: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
a dalších zařízení, které s akcí souvisí. Předpokládané
Středa: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
náklady se pohybují kolem 3,7 milionu Kč včetně DPH.
Pokusíme se o získání dotace pro obec a věřím, že výběrové
řízení, jež společně uskutečníme s KSÚS Plzeň na celou investiční akci, přinese snížení nákladů.
V rozpočtu se dále počítá s opravou místní komunikace v Oprechticích, rekonstrukcí víceúčelového
hřiště v Sedlicích, revitalizací pozemku v Průhonu v Oprechticích. Tyto i další akce investic či oprav
budeme řešit dle nutných potřeb a získání dotací.
Máme radost z aktivit TJ Sokol Zahořany, ať již na poli fotbalu, tak i kuželek. Ve Staněticích a
Oprechticích soutěží požární družstva mládeže i dospělých v okresních i krajských soutěžích.
Z realizovaných kulturních akcí si jistě zaslouží největší uznání SDH Hříchovice za konání Srazu
rodáků. I přes maximální nepřízeň počasí byl ukázkou obětavé a záslužné práce členů sboru i všech
občanů v obci. Nutno též pochválit SDH Sedlice za příkladnou přípravu Okrskové soutěže hasičů, ale i
uspořádání dalšího ročníku setkání občanů a zvláště dětí na Spálené hoře U Indiána.
Myslím, že i další akce, zvláště pro děti, si zaslouží uznání a poděkování za jejich organizaci našim
ženám v jednotlivých částech naší obce.
Je na nás všech, vážení spoluobčané, abychom v nadcházejícím roce v těchto aktivitách
minimálně obstáli ve stejném rozsahu.
Obecní zastupitelstvo bez vaší iniciativy, tvůrčích nápadů a aktivit je
nezajistí samo o sobě.
V tomto adventním čase vás nechci unavovat rozebíráním plánů do dalších let.
Obec bude stále více tlačena legislativou k zabezpečení řešení některých
nepopulárních opatření, ať už na úseku odpadů, čištění odpadních vod a další.

Podílejte se na tvorbě věstníku a webu obce i Vy – náměty posílejte na ouzahorany@email.cz

Nárůst cen za likvidaci odpadů pro rok 2017 přinutil obecní
zastupitelstvo schválit základní sazbu za poplatek odpadů na 500
Kč za rok. I přesto bude naše obec i nadále patřit mezi ty, které se
snaží přesvědčit své občany o lepší hospodaření s odpady, než jít
na nepopulární zdražování ceny za odpad. Je to na nás všech.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vám poděkoval za
spolupráci jménem obecního zastupitelstva i jménem svým
v letošním roce.
Pro zbytek letošního roku vám přeji šťastné, radostné a ve
zdraví prožité Vánoční svátky a do Nového roku vám přeji, vážení
spoluobčané, hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů ve vaší
práci.

Aktuálně:
Svozy popelnic:
Pondělí
19.12.2016
Pondělí
2.1.2017
Pondělí
16.1.2017
Pondělí
30.1.2017
Pondělí
13.2.2017
Výročky SDH a okrsku
6.1.2017 Hříchovice
7.1.2017 Zahořany
13.1.2017 Bořice
21.1.2017 Sedlice
4.3.2017 okrsek (v Hříchovicích)

Starosta Obce Zahořany

Úřední hodiny Obce Zahořany o Vánocích
23.12. – zavřeno
27.12. – otevřeno 12:00 – 15:00
28.12. – otevřeno 9:00 - 11:30, 13:00 – 17:00
29.12. – otevřeno 12:00 – 15:00
30.12. – zavřeno

Pošta – provoz o Vánocích

27. až 29. 12 – zavřeno
ostatní dny otevřeno dle běžné otevírací doby

Bály v obcích
14.1.2017 - Oprechtice
28.1.2017 - Stanětice
11.2.2017 - Zahořany
Další kulturní akce
24.12.2016 Hříchovice
Vánoční zpěvy na dupárně
28.12.2016 Hříchovice
Pingpongový turnaj
30.12.2016 Hříchovice
Šachový turnaj
1.1.2016
Novoroční výšlap na Úlíkov
25.2.2017 Oprechtice, Stanětice,
Hříchovice - Masopust

Oprechtické děti na hokeji v Plzni

Slavnostní rozsvícení stromku ve Staněticích

Podílejte se na tvorbě věstníku a webu obce i Vy – náměty posílejte na ouzahorany@email.cz

